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مقدمه
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن ﻋﺮصه
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ،ﺗﻘﻮﻳﺖ روح ﺑﺮرﺳﻲ و اﺑﺘﻜﺎر در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
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اﺳﻼﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪرداﻧﻲ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﻣﻘﺎم واﻻي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟه ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳن اﺳﺎس و ﻫﻤچﻨﻴن در راﺳﺘﺎي ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم
ﻣعظﻢ رﻫبﺮي

(ﻣﺪظﻠه اﻟعﺎﻟﻲ)

و ﻋﻤل ﺑه ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﺸﺎن در ﺧصﻮص ﻟزوم ﺗحﻘﻴﻖ و

ﻧﻮآوري در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠف و ﺗحﻘﻖ اﻗﺘصﺎد داﻧش ﺑﻨﻴﺎن و اﻗﺘصﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﺑﻤﻨظﻮر
ﺑزرﮔﺪاشﺖ شﺨصﻴﺖ واﻻي ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟسﺘه و ﺑﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ ،اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗضﻲ
ﻣطﻬﺮي ،ﻧﺨسﺘﻴن ﺟﺸﻨﻮاره کﺘﺎب و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗضﻲ ﻣطﻬﺮي
ﺑﺎ روﻳﻜﺮد وﻳﮋه اﻗﺘصﺎد داﻧش ﺑﻨﻴﺎن و ﺑصﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ کﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن
دوﺳﺖ و ﻫﻤسﺎﻳه ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،اﻓغﺎﻧسﺘﺎن و ﺗﺎﺟﻴﻜسﺘﺎن و ﺑه ﻫﻤّﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاکز ﻋﻠﻤﻲ اﻳن کﺸﻮرﻫﺎ ،اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه اشﺮاق ،ﻣﻮﺳسه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
ﺗﺎج اﻓغﺎﻧسﺘﺎن و اﻧجﻤن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﭘﻮﻳﺸﮕﺮان ﻋﻠﻢ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑسﻴﺎري از
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاکز ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﺮان در ﺳﺎل  1401ﺑﺮﮔزار ﻣﻲ ﮔﺮدد.
اِن شﺎء اَهلل اﻳن ﺟﺸﻨﻮاره رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﻨجﻴﺪهاي ﺑﺮاي شﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻣعﺮﻓﻲ و ﻗﺪرداﻧﻲ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣحﻘﻘﻴن ﺑﺮﺗﺮ در ﺳطﺢ ﺑﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻟﻴفﺎت
ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺸﻨﻮاره کﺘﺎب و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗضﻲ ﻣطﻬﺮي در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳن
آﻳﻴن ﻧﺎﻣه ﺑﺮﮔزار ﻣﻲشﻮد.

مﺎده  :1ﺗﻌﺎرﻳﻒ
ﺟﺸﻨﻮاره :ﺟﺸﻨﻮاره کﺘﺎب و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗضﻲ ﻣطﻬﺮي ﻓﺮاﻳﻨﺪي
کﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺎﻳز و ﻣﺘفﺎوت از ﻫﻤﺎﻳش ﻫﺎ و کﻨفﺮاﻧس ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ را دﻧبﺎل ﻣﻲ کﻨﺪ.
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دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه :دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره کﺘﺎب و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗضﻲ ﻣطﻬﺮي
واﻗع در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ.
شﺮکﺖ کﻨﻨﺪه :ﻓﺮدي اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ که ﻣسئﻮﻟﻴﺖ ارﺳﺎل اثﺮ ﺗﺎﻟﻴفﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑه
ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﺮﻋﻬﺪه داشﺘه و ﻣسئﻮل ﻣﻜﺎﺗبﺎت ﺑﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ﻣحسﻮب
ﻣﻴﺸﻮد.
ﭼﻜﻴﺪه ﻣبسﻮط :ﭼﻜﻴﺪه اي ﺣﺎوي ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳن ﻧﻜﺎت و ﻧﺘﺎﻳج ﺗحﻘﻴﻘﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻣﺸﺘﻤل ﺑﺮ ﺣﺪاکثﺮ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧزده صفحه که در آن ﻫﺮ ﻧﻜﺘه اي که ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه
ﺑﺮﺗﺮي ﺧﺎص آن اثﺮ ﺗﺎﻟﻴفﻲ اﺳﺖ ﮔﻨجﺎﻧﺪه شﺪه و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ آئﻴن ﻧﮕﺎرش آثﺎر
ارﺳﺎﻟﻲ ﺑه ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻬﻴه و ﺗﻨظﻴﻢ شﺪه اﺳﺖ.
مﺎده  :2اﻫداف و مﺄمﻮرﻳﺖﻫﺎ
اﻟف ـ شﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻣعﺮﻓﻲ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑه ﻣﻘﺎم واﻻي داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و
ﻣحﻘﻘﻴن ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠف ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ
ﺗبصﺮه ﻳک :ﺟﺸﻨﻮاره کﺎﻣﻼ روﻳﻜﺮد ﻋﻠﻤﻲ داشﺘه و ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮي ﻣﺘفﺎوت ﻣﻲﺑﺎشﺪ.
ب ـ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣعﻨﻮي از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣحﻘﻘﻴن و ﮔسﺘﺮش روﺣﻴه و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﺑﺎوري و ﭘﮋوﻫش در ﺟﺎﻣعه ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن
ج ـ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑسﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣعﺮﻓﻲ آثﺎر و ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠف
د ـ کﻤک ﺑه ﺟﻬﺖدﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑه ﺗحﻘﻴﻘﺎت و ﭘﮋوﻫش ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠف
ﻋﻠﻤﻲ

مﺎده  :3مﺤﻮرﻫﺎي ارائه آثﺎر در ﺟﺸﻨﻮاره
ﺟﺸﻨﻮاره در ﺑﺨش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠف ﺗﺎﻟﻴفﺎت از ﺟﻤﻠه کﺘﺐ ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣه ﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫش
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻗﺪام ﺑه درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻜﻴﺪه ﻣبسﻮط آثﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺗبصﺮه دو :ﻋﻠﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻜﻴﺪه ﻣبسﻮط آثﺎر ﻣحﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣعﻨﻮي ﻧﺎشﺮان اصﻠﻲ آثﺎر ﻧظﻴﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و  ...ﺑﺮاي ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﻤﺎم ﻣﺘن آثﺎر ﺗﺎﻟﻴفﻲ ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ ،ﻟﻜن در صﻮرت ﺗﻤﺎﻳل شﺮکﺖ کﻨﻨﺪه ﺑه ﺑﺎرﮔزاري
ﺗﻤﺎم ﻣﺘن اثﺮ ،از ﻧظﺮ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﻣﻨعﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاشﺘه وﻟﻲ ﻣسئﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر و ارﺳﺎل
آن ﺑﺮﻋﻬﺪه شﺮکﺖ کﻨﻨﺪه و ﻣسئﻮل ﻣﻜﺎﺗبﺎت ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ .ﭼﻨﺎﻧچه ﺣﻘﻮق
ﻧﺎشﺮ در ﺧصﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﺘن اثﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻴچﮕﻮﻧه
ﻣسئﻮﻟﻴﺘﻲ در اﻳن ﺧصﻮص ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داشﺖ.
ﺗبصﺮه ﺳه :ﻧحﻮه ارﺳﺎل آثﺎر و ﻧحﻮه ﻧﮕﺎرش ﭼﻜﻴﺪه ﻣبسﻮط آثﺎر در ﺗﺎرﻧﻤﺎي
ﺟﺸﻨﻮاره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘه اﺳﺖ.
ﺗبصﺮه ﭼﻬﺎر :در صﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴن ﻧﮕﺎرش ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه از ارﺳﺎل ﺟﻬﺖ داوري
آثﺎر ﻣعذور اﺳﺖ.
مﺎده  :4مﺤﻮرﻫﺎي مﻮضﻮعی ﺟﺸﻨﻮاره
ﺟﺸﻨﻮاره در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺸﺖﮔﺎﻧه زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑه درﻳﺎﻓﺖ آثﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
•

ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ

•

ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

•

ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

•

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳه

•

ﻋﻠﻮم ﭘزشﻜﻲ
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•

ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

•

ﻓﻘه و ﺣﻘﻮق

•

بخش وﻳژه ﺟﺸﻨﻮاره :اقتصﺎد دانش بﻨیﺎن

مﺎده  :5ﺷﻮراي راﻫﺒﺮي ﺟﺸﻨﻮاره
 5ـ :1وظﺎﻳف شﻮرا
اﻟف ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗصﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره
ب ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗصﻮﻳﺐ آﻳﻴن ﻧﺎﻣه اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره
ج ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻋﺘبﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره
د ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗصﻮﻳﺐ ﻣﻴزان و ﻧﻮع ﺟﻮاﻳز اﻫﺪاﻳﻲ ﺑه ﺑﺮﮔزﻳﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره
ﻫـ ـ ﻧظﺎرت ﺑﺮ ﺣسن اﻧجﺎم اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓعﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺸﻨﻮاره
 5ـ  :2اﻋضﺎي شﻮرا
اﻟف ـ رﻳﺎﺳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن (رﻳﻴس شﻮرا)
ج ـ دکﺘﺮ ﻣحﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﭘﻮر (دﺑﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺸﻨﻮاره)
د ـ دکﺘﺮ ﻣﻴثﻢ داودآﺑﺎدي (دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره)
ﻫـ ـ ﻣﻬﻨﺪس رضﺎ اﻳﻤﺎﻧﻲ (ﻣعﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ اداري ﺟﺸﻨﻮاره)
و ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺣسﻴن زرﻧﺪي (ﻣعﺎوﻧﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ)
ز ـ دکﺘﺮ اﺳﺪاﻟه ضﻴﺎء (ﻋضﻮ شﻮرا)
ح ـ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﻳﻢ ﻣحﻤﺪي (ﻋضﻮ شﻮرا)
ط ـ رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه ﻣطﺎﻟعﺎت ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اشﺮاق (ﻋضﻮ شﻮرا)

مﺎده  :6ارﻛﺎن عﻠﻤی
 6ـ :1ﻫﻴﺄت داوران
ﻫﻴﺄت داوران ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳن ﻣﺮﺟع ﺗصﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨصصﻲ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ.
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 6ـ1ـ :1وظﺎﻳف ﻫﻴﺄت داوران
اﻟف ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ارزش ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ آثﺎر اراﻳه شﺪه در ﻫﺮ ﻳک از ﮔﺮوهﻫﺎي
ﺗﺨصصﻲ  8ﮔﺎﻧه
ب ـ ﺗعﻴﻴن ﺑﺮﮔزﻳﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره
ج ـ رﺗبهﺑﻨﺪي آثﺎر ﺑﺮﮔزﻳﺪه (در ﻫﺮ ﮔﺮوه و در ﻫﺮ ﻳک از ﺑﺨش ﻫﺎي ﺟﺸﻨﻮاره
(کﺘﺎب ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣه ،ﭘﮋوﻫش ﻋﻠﻤﻲ) ﻧفﺮات اول ﺑه ﻟحﺎظ اﻣﺘﻴﺎز کسﺐ شﺪه در
ﻣﺮﺣﻠه داوري ﻣعﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ شﺪ.
ﺗبصﺮه ﭘﻨج :ﭼﻨﺎﻧچه در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺨش ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗعﺪاد آثﺎر درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑه ﺣﺪ
ﻧصﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳبﻲ ﻧﺮﺳﺪ ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره اﺟﺎزه ادغﺎم آن ﺑﺨش و ﻳﺎ ﮔﺮوه را دارد.
ﺗبصﺮه شش :در صﻮرﺗﻲ که ﺗعﺪاد آثﺎر (ﭘذﻳﺮﻓﺘه شﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪ ﻧصﺎب اﻣﺘﻴﺎز)
ﺗﺎ  20اثﺮ درﻳﺎﻓﺖ شﻮد ،ﻳک ﻧفﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣعﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ شﺪ و ﺑه ﻫﻤﻴن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑه
ازاي ﻫﺮ ﺑﻴسﺖ اثﺮ درﻳﺎﻓﺘﻲ ،ﻳک اثﺮ ﺑﺮﺗﺮ (و ﺗﺎ ﺣﺪاکثﺮ ده ﻧفﺮ) ﺑه شﺮط ﻃﻲ
ﻣﺮاﺣل ﻧﻬﺎﻳﻲ ثبﺖ ﻧﺎم ،ﻣعﺮﻓﻲ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺗبصﺮه ﻫفﺖ :اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴن اﻣﺘﻴﺎزات داده شﺪه ﺗﻮﺳط
داوران ﻫﺮ اثﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗبصﺮه ﻫﺸﺖ :ﺑﺮاي ورود ﺑه ﺑﺨش داوري ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪا آثﺎر ﺗﻮﺳط ﻳک داور ﺑﺮرﺳﻲ
و در صﻮرت کسﺐ ﺣﺪ ﻧصﺎب اﻣﺘﻴﺎز (ﻫفﺘﺎد از صﺪ) آن اثﺮ ﺑه ﻣﺮﺣﻠه ﻧﻬﺎﻳﻲ داوري
ارﺟﺎع ﻣﻴﮕﺮدد.

ﺗبصﺮه ﻧه :ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗضﻴﻴع ﺣﻖ شﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن ،آثﺎر ﻧفﺮات ﺑﺮﺗﺮ و ﺑه
ﻫﻤﺎن ﺗعﺪاد ﻧفﺮات ﺑعﺪي (ﺑطﻮر ﻣثﺎل اﮔﺮ ﭘﻨج ﻧفﺮ در ﻳک ﮔﺮوه ﺑعﻨﻮان ﻧفﺮات ﺑﺮﺗﺮ
شﻨﺎﺧﺘه شﻮﻧﺪ ،ﭘﻨج ﻧفﺮ اول و ﭘﻨج ﻧفﺮ دوم و ﺟﻤعﺎ ده ﻧفﺮ اول) ﻣجﺪد آثﺎرشﺎن
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ﺑﺮاي داوري ﺑه داوران دﻳﮕﺮي ارﺟﺎع شﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧفﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣعﺮﻓﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ شﺪ.
ﺗبصﺮه ده :ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه ﺑﺮﮔزاري ﻧﺨسﺘﻴن دوره ﺟﺸﻨﻮاره ،در اﻳن دوره ﻣحﺪودﻳﺘﻲ
در ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر اثﺮ ﺗعﻴﻴن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗبصﺮه ﻳﺎزده :ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺘفﺎوت ﺟﺸﻨﻮاره ﻧسبﺖ ﺑه ﻫﻤﺎﻳشﻫﺎ و کﻨفﺮاﻧس
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ارﺳﺎل آثﺎر در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ و ﻣحﺎﻓل ﻋﻠﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﻣحﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي
ارﺳﺎل آن اثﺮ در اﻳن ﺟﺸﻨﻮاره اﻳجﺎد ﻧﻤﻲکﻨﺪ.
ﺗبصﺮه دوازده :ﻫزﻳﻨه ارﺳﺎل و داوري آثﺎر در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑه صﻮرت راﻳﮕﺎن ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ.
د ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣجﺪد ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض :ﺑﺮاي اﻳن ﻣﻮضﻮع ،شﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘس از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳج داوري ،از ﻃﺮﻳﻖ وﺑﮕﺎه ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﺪاکثﺮ ﺳه روز ﻓﺮصﺖ دارﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑصﻮرت ﻣﻜﺘﻮب اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑه دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه
ﺟﺸﻨﻮاره ﭘس از ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺮاضﺎت ،ﻫﺮ ﻳک از آثﺎر اﻋﺘﺮاضﻲ را ﻣجﺪدا ﺟﻬﺖ
داوري ﺑه ﺳه داور که اﻟزاﻣﺎ ﺑﺎ داوران ﻗبﻠﻲ اثﺮ ﻣﺘفﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎشﻨﺪ ارﺳﺎل و ﻧﺘﻴجه
را ﺑه اﻃﻼع ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ .دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه از ﭘذﻳﺮش اﻋﺘﺮاض ﭘس از ﻣﺪت ﺳه روزه ﻣطﻠﻘﺎ
ﻣعذور ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ و ﻧﺘﺎﻳج را ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ه ـ ارائه ﻧﻬﺎﻳﻲ آثﺎر ﺑﺮﺗﺮ :ﺑﺮﮔزﻳﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮظف ﺑه ارﺳﺎل ﭘﻮﺳﺘﺮي اثﺮ
ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ارائه و ﻧﻤﺎﻳش در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮﻳن ﻣﻲ ﺑﺎشﻨﺪ.
 6ـ1ـ :2اﻋضﺎي ﻫﻴﺄت داوران
اﻟف ـ دکﺘﺮ ﻣﻬﺪي اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ (رﻳﻴس ﻫﻴﺄت داوران)

ب ـ ﺣﺪاﻗل ﭘﺎﻧزده ﻧفﺮ از شﺨصﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ که اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در وﺑﮕﺎه ﺟﺸﻨﻮاره
ﻧﻴز ﻗﺮار داده ﻣﻴﺸﻮد.
 6ـ :2ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ :ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ ﺑه ﺗعﺪاد زﻣﻴﻨهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و
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ﺗﺨصصﻲ ﻃﺮحﻫﺎي شﺮکﺖکﻨﻨﺪه در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗعﻴﻴن
ﻣﻲشﻮﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ وظﻴفه ﺑﺮرﺳﻲ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ،اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ و کﺎرشﻨﺎﺳﻲ
ﺗﺨصصﻲ آثﺎر ارائه شﺪه را ﺑه ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺗعﺪاد اﻋضﺎي ﻫﺮ ﻳک از ﮔﺮوهﻫﺎي
ﺗﺨصصﻲ ﺣﺪاﻗل ﻫفﺖ ﻧفﺮ از اﻋضﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاکز
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻣﻲﺑﺎشﻨﺪ .اﺣﻜﺎم رؤﺳﺎ و اﻋضﺎي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ ﺑﺮاي ﻳک
دوره ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره صﺎدر ﻣﻲشﻮد و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋضﻮﻳﺖ
اﻳﺸﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧع اﺳﺖ.
مﺎده :7ﺷﺮاﻳط ارسﺎل ﻛتﺎب به ﺟﺸﻨﻮاره:
• دارا ﺑﻮدن ﺗﺎﻳﻴﺪﻳه و ﻓﻴپﺎ از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارشﺎد اﺳﻼﻣﻲ
ﺗبصﺮه ﺳﻴزده :در صﻮرت ﺗﻤﺎﻳل ﺑه شﺮکﺖ در ﺑﺨش کﺘﺎب و ﻋﺪم دارا ﺑﻮدن کﺘﺎب
ﺑه ﻓﻴپﺎ ،ﻣﺘﻘﺎضﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره (ﺑﺮﮔزارکﻨﻨﺪه :اﻧﺘﺸﺎرات
ﻓﺮزاﻧﮕﺎن داﻧش) اﻗﺪام ﺑه اﺧذ ﻓﻴپﺎ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
• ثبﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
• ارﺳﺎل  2ﺟﻠﺪ کﺘﺎب ﺑه دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه (ﻳﺎ ارﺳﺎل ﻧسﺨه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ کﺘﺎب از ﻃﺮﻳﻖ
راﻳﺎﻧﺎﻣه ﺟﺸﻨﻮاره)
آثﺎر درﻳﺎﻓﺖ شﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ شﺪ.

مﺎده  :8ﺟﻮاﻳز
ﺟﻮا ﻳز ﺟﺸﻨﻮاره ﺣسﺐ ﻣﻮرد و ﺑﺎ ﺗصﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت داوران شﺎﻣل ﻳک ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از
ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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• ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣه
• ﺗﻨﺪﻳس ﻳﺎدﺑﻮد ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺘﺎد ﻣطﻬﺮي
• ﺟﺎﻳزه ﻧﻘﺪي
ﺑه آثﺎر ﺑﺮﮔزﻳﺪه ﺗﻮﺳط ﺑﻴش از ﻳک ﻧفﺮ ،صﺮﻓﺎ ﺑه ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﻳسﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻳزه ﺗعﻠﻖ
ﻣﻴﮕﻴﺮد.
اﻓزون ﺑﺮ اﻳن از آثﺎر ﺑﺮﮔزﻳﺪه ﺑه شﻴﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن (ﭼﺎپ ،ﻓﺮوش )... ،ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ شﺪ.
ﺗبصﺮه ﭼﻬﺎرده :ﺑﺮﮔزﻳﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻮاﻳز ﺧﻮد ﻣﻮظف ﺑه
اﻣضﺎي ﻓﺮم ﺗعﻬﺪ ارﺳﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﺪاکثﺮ ﺗﺎ ﻳک ﻫفﺘه ﺑعﺪ از
ارﺳﺎل آن از ﻃﺮﻳﻖ اي ﻣﻴل ﻣعﺮﻓﻲ شﺪه ﺑه دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻲ ﺑﺎشﻨﺪ و در
صﻮرت ﻋﺪم ارﺳﺎل آن ﺗﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه اﺟﺎزه ﻋﺪم ارﺳﺎل آن ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن
را ﺧﻮاﻫﺪ داشﺖ.
ﺗبصﺮه ﭘﺎﻧزده :شﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺸﻨﻮاره که ﺣﺪ ﻧصﺎب اﻣﺘﻴﺎز را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده
و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ثبﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﻳﻲ کﺮده اﻣﺎ ﺟزو ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺎﻳزه ﺟﺸﻨﻮاره ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘه ﺑﺎشﻨﺪ ،ﺣضﻮرشﺎن ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮﺗﺮي و درﻳﺎﻓﺖ ﺣﺪﻧصﺎب اﻣﺘﻴﺎز ﺟﺸﻨﻮاره و در
صﻮرت اﻣﻜﺎن ﻫﺪﻳه اي از ﻃﺮف ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﺎشﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آثﺎر ﻣﻮﻟفﺎن ﺧﻮد را ﺑه ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ثبﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑه دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه
ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل کﻨﻨﺪ .از ﻧﺎشﺮاﻧﻲ که اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي در ﻧﺸﺮ آثﺎر اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮد
داشﺘه ﺑﺎشﻨﺪ ،ﺗجﻠﻴل ﻣﻲ شﻮد.

مﺎده  :9ارﻛﺎن اﺟﺮاﻳی
 9ـ :1دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره
دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻣعﺎون ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ارﺗبﺎﻃﺎت ﺑﻴناﻟﻤﻠل اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه اشﺮاق
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ﻣﻲﺑﺎشﺪ که ﺑﺎﻻﺗﺮﻳن ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣحسﻮب ﻣﻲشﻮد.
 9ـ :2دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸﻨﻮاره در اﻳﺮان ﻣسﺘﻘﺮ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره
ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه که زﻳﺮ ﻧظﺮ دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ ،ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲشﻮد.
مﺎده  :10آﻳیﻦ نﺎمه اﺟﺮاﻳی
آﻳﻴن ﻧﺎﻣه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑه شﺮح وظﺎﻳف دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت
داوران ،ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ و ﻓعﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ،ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮ ﺗﻬﻴه و ﺑه
ﺗﺄﻳﻴﺪ شﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻲرﺳﺪ.
مﺎده  :11زمﺎن و مکﺎن بﺮگزاري
 :1-11ﺗﺎرﻳخ ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره در ﻧﺨسﺘﻴن دوره ي آن  24آﺑﺎن ﻣﺎه  1401ﻣﻲ
ﺑﺎشﺪ.
 : 2-11ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑصﻮرت ﺣضﻮري و غﻴﺮﺣضﻮري (وﺑﻴﻨﺎر و ﺑﺮﺧط) ﻣﻲ
ﺑﺎشﺪ.
 :3-11ﻣحل ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره کﺸﻮر اﻳﺮان و ﻣحل دﻗﻴﻖ آن از ﻃﺮﻳﻖ وﺑﮕﺎه
ﺟﺸﻨﻮاره اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد.

مﺎده :12امﻮر اداري و مﺎلی ﺟﺸﻨﻮاره
 :1-12اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اداري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه ﻣطﺎﻟعﺎت ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري
اشﺮاق ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ ﻟﻜن از آﻧجﺎ که ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑصﻮرت کﻴفﻲ ﻫزﻳﻨه ﻫﺎي

نخ
ستین جشنواره کتاب
و پایان انمه دانش گاهی
استاد مرتضی مطهری

ﺑﺎﻻﻳﻲ درﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داشﺖ ،ﭘس از ارﺳﺎل و داوري آثﺎر ،ﻃبﻖ صﻼﺣﺪﻳﺪ و ﺗصﻮﻳﺐ
شﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره ﻫزﻳﻨه ﻫﺎﻳﻲ از کﺎرﺑﺮان اﺧذ ﺧﻮاﻫﺪ شﺪ.
 :2-12ﺑﺨش اﺳپﺎﻧسﺮﻳﻨﮓ و ﺟذب کﻤکﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻤﻨظﻮر کﺎﻫش
ﻫزﻳﻨه ﻫﺎي وارده ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑه ﻃﻮر ﺟﺪي ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﻴجه اﻳن
ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑطﻮر ﻣسﺘﻤﺮ از ﻃﺮﻳﻖ راهﻫﺎي ارﺗبﺎﻃﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑه اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﻴﺪ.
 :3-12اﺳﺘفﺎده از کﻤکﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺎي ﻣﺎﻟﻲ اشﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ دوﻟﺘﻲ و
ﺑﺨش ﺧصﻮصﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي اﺳپﺎﻧسﺮﻳﻨﮓ ﺑﻼﻣﺎﻧع اﺳﺖ.
اﻳن آﻳﻴن ﻧﺎﻣه در ﻳک ﻣﻘﺪﻣه ،دوازده ﻣﺎده و ﭘﺎﻧزده ﺗبصﺮه در ﺟﻠسه ﺳﻮم شﻮراي
راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره کﺘﺎب و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎد ﻣطﻬﺮي ﺑه ﺗصﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و
از ﺗﺎرﻳخ ﺗصﻮﻳﺐ ﻗﺎﺑل اﺟﺮا اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧه ﺗغﻴﻴﺮ در ﻣفﺎد آن ﻣﻨﻮط ﺑه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و
ﺗصﻮﻳﺐ شﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

